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KOMMUNALT ANSATTE
ER ME ST  SYGE

PIA AASAGER, 51 ÅR

Dit NYE job
Har du skiftet arbejde for nylig, og har du
noget, du gerne vil fortælle i den anledning
– måske bare fordi du er glad for det, så send
en mail til: redaktionen@socialrdg.dk

Fra: Jobcenter Viborg, Integrationsafdelingen
Til: Viborg Krisecenter

Af Birgitte Rørdam

mit NYE job
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DIN BÆRBARE
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En dyrekøbt sejr

Det mener DS
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Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl

Hos Hartmanns får du muligheden
for at gøre en forskel for dig selv,
dine kollegaer og dit fag
Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher
dine ønsker, kvalifikationer og krav. Du
får faglig sparring og en personlig per-
sonalekonsulent tilknyttet. Vi afholder
netværks-caféer og kurser for nyuddan-
nede. Du får højere løn og pension fra
første dag.

Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse
Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge din faglig-
hed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den
første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og
afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får
en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og per-
sonligt.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet”
Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altaf-
gørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag
ét samt holde et højt fagligt niveau.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed!
Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret
virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns
arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde,
resultatskabelse og innovation.

Send din ansøgning og CV
til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hart-
manns.dk eller personalekonsulent Connie Sørensen på connie.
sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström  +45 41 21 13 20  -  Connie Sørensen  +45 41 21 13 85

Vil du gøre en forskel,
bliv socialrådgivervikar!

Colo9
Et weekend/ferietilbud

For piger og drenge i alderen 7-12 år på
indskrivningstidspunktet

Optagelsesbetingelse: Diagnose inden for
autismespektret,

ADHD, Tourette -, Downs syndrom.

NYT:
1. aug. 2009 etableres Særligt tilrettelagt

uddannelse (STU).

Se mere om de enkelte tilbud på
www.colo9.dk

eller ring til 59 90 95 45.

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde



Kære Sagsbehandler

Hvad gør du med et ungt menneske, der har
brug for:

Omsorg
Voksenkontakt
Mønsterbrud
Udvikling
Skolegang

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark. Skolerne har

mange års erfaring og viden om at skabe hele liv for unge. Kost-

skolerne tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan ud-

forske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og professionelt

fællesskab.



Bogø Kostskole

Dannevirkeskolen

Esrom Kost- og Friskole

Havregården Kostskole

Kostskolen i Sønderjylland

Krumsø Fri- og Kostskole

Ringe Kostskole

Ryomgaard Realskole

Sejergaardsskolen

Skolen på Slotsvænget

Stenhus Kostskole



Bruger – Hjælper Formidlingen
og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- hos os styrer borgerne allerede…!

i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administratio-

.



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

Slip din
viden løs

Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen 
fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALE-
RIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs 
og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får 
du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udfor-

og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på 
www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603.

KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har 
fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engage-
ment og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi 
dækker hele landet og leverer vikar- og konsulent-
ydelser til både virksomheder og private, der vil gøre 
en forskel – i tide.



adecco.dk

Vikariaterne er mit støttehjul mens
jeg får mit eget firma til at køre

Frihed
"Vikarlivet giver mig frihed - jeg bestemmer selv hvad, hvor
og hvornår jeg vil arbejde. Det er i orden at sige nej tak."

Udfordringer
"Vikarlivet er forandring og nye udfordringer."

Udvikling
"For mig betyder vikarlivet en anderledes, spændende
udvikling af mine faglige kompetencer."

Fleksibilitet
"Jeg har valgt at prøve livet som selvstændig - vikarlivet giver
mig friheden til at passe mit selvstændige virke, og samtidig
vedligeholde og udvikle mine faglige kompetencer."

Ingegerd Aaby Chistiansen, 55 år, Uddannet socialrådgiver i 1989

3888 9400

Adecco søger dygtige socialrådgivere og - formidlere, som
ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar.

Ring til os på tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.

Jeg oplever at livet som socialrådgivervikar giver mig …

MASTER I
SOCIAL INTEGRATION
Masteruddannelse i Social Integration
kombinerer deltagernes praktiske erfaring
med forskningsbaseret viden

Masteruddannelsen giver praktikere mulighed for at
dokumentere det sociale arbejde og planlægge og
gennemføre konkrete integrationsmetoder på det
sociale felt

STED: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
VARIGHED: Toårig deltidsuddannelse
START: September (modul 1)
ANSØGNINGSFRIST: 1. juni for modul 1.

Læs mere på www.psy.au.dk/msi



www.furesoe.dk/job

Er du nyuddannet eller erfaren socialrådgiver/socialformidler?

Eller har du anden erfaring inden for handicapområdet?

Så har vi fra den 1. maj en spændende stilling på 37 timer om ugen
ledig i VoksenHandicap i Furesø Kommune.

Vi søger nemlig en handicaprådgiver til arbejdet med voksne med
handicap og nedsat funktionsevne.

Vil du vide mere? Så kontakt leder Margit Kibsgaard på tlf. 7235 5673.

Læs hele annoncen, og søg online på www.furesoe.dk/job.

Ansøgningsfristen er den 30. marts.

Handicaprådgiver
VoksenHandicap i Furesø Kommune
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Ledige stillinger

Natur og Udvikling

Ansøgningen sendes via

www.halsnaes.dk eller

job@halsnaes.dk

eller til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk 

Læs mere og se fl ere ledige 

stillinger på www.halsnaes.dk

To socialrådgivere/socialformidlere 
på 37 timer
Specialgruppen i Familieafdelingen

Arbejdsområdet vil være behandling af sager vedr. børn 

med handikap eller varige lidelser – primært § 41 og § 42.

Den ene er en fast stilling, og den anden er et vikariat, der 

udløber den 31. december 2010.

Kontakt: Koordinator Bjarne Grenvald tlf. 4778 4117.

Ansøgningsfrist den 8. april 2009. 

SOLRØD KOMMUNE

Se mere på solrod.dk

| JOB- OG SOCIALCENTER

Send ansøgningen til job@solrod.dk mærket 
”Socialrådgiver/formidler”

til opfølgning af sygedagpenge

Brænder du for at gøre en forskel i arbejdsmarkedsind-
satsen, og er du interesseret i at arbejde med motivation 
samt afklaring af sygemeldte borgere? 

Opfølgningsgruppen søger pr. 1. maj 2009 en sagsbe-
handler med socialfaglig eller anden relevant baggrund, 
og som har gode kommunikations- og samarbejdsevner, 
som kan arbejde selvstændigt og som del af et team og 
kan bevare overblikket i en til tider presset hverdag.

Jobcenter Solrød er en lille dynamisk arbejdsplads, hvor 
alle samarbejdspartnere og konsulenter er lige inden for 
rækkevidde. Medarbejdergruppen er på 21 medarbejdere 
fordelt på 3 team, hvoraf opfølgningsgruppen udgør  
5 sagsbehandlere.

Du skal forestå lovpligtige opfølgningssamtaler, yde råd 
og vejledning samt arbejde med arbejdsfastholdelse, 

førtidspension.

Du får

  
 hånd i hånd

 styrketræning

 og tog.

Din baggrund er socialfaglig eller anden relevant uddan-
nelse. Herudover lægger vi vægt på, at du har gåpåmod 
og værdsætter rollen som sagsbehandler, fordi du i 
denne rolle for alvor kan gøre en forskel.

Løn
Der er tale om en fuldtidsstilling, og lønnen fastsættes 
efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Er du interesseret så ring endelig og hør mere om 
jobbet. Kontakt jobcenterchef Guri Ternstrøm på tlf.  
5618 2120 eller fagspecialist Bente Nilsen på tlf.  
5618 2154. 

Ansøgningsfrist 2. april 2009.  

Socialrådgiver/-formidler



Ansøgningen sendes til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Telefon 4778 4000

eller via mail 

job@halsnaes.dk

Læs mere på 

www.halsnaes.dk

Natur og Udvikling

Kontakt: Leder af Voksenrådgivningen Mette H. Bjørnsten, 

tlf. 47 78 42 09 eller 20 35 01 56.

Frist: Onsdag den 15. april 2009, kl. 12.00.

Voksenrådgiver
der brænder for socialt arbejde – 37 timer

Voksenrådgivningen, Halsnæs Kommune



Jobcenter Frederikssund

Sygedagpengesagsbehandler

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os – vi mangler 
dig rigtig meget! Har du de rigtige kvalifikationer er vi 
også parat til, at give dig en god løn! 

Vil du have et spændende og udfordrende job blandt 
gode kolleger i et engageret og udviklingsorienteret miljø?  
Jobcenter Frederikssund søger sagsbehandlere til opfølg-
ningsindsatsen for de sygemeldte. Stillingerne er placeret i 
alle 3 nedenstående sygedagpengegrupper.

Rigtig mange udfordringer og kommende lovændringer 
betyder, at vi er i gang med at ændre vores organisering af 
sygedagpengeindsatsen. Udover 3 sygedagpengegrupper 
har vi også en tværfaglig gruppe, der tager sig af revalide-
ringssager og fastholdelsessager. 

Gruppe 1: Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Hovedopgaver: Oprettelse af alle sager modtaget fra ydel-
sescentret.  Kategorisering (i samarbejde med gruppe 2). 
Anvendelse af delvis raskmelding samt den bredere vurde-
ring. Opfølgning af kategori 1 sager fra 0-16 uger.

Gruppe 2: Hurtig afklaring af arbejdsevnen og hurtig 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Hovedopgaver: Kategorisering (i samarbejde med gruppe 1).  
Afklaring af arbejdsevnen - udarbejdelse af ressourceprofil. 
Opfølgning af kategori 2 og 3 sager fra 0 til 39 uger.

Gruppe 3: Afslutning af sygedagpengesag
Hovedopgaver: Færdiggørelse/evt. opdatering af ressource-
profilen. Vurdering efter § 27 forlængelse udover 52 uger.
Opfølgning af alle sager med en varighed på over 39 uger. 

Vi lægger vægt på, at:

Vi tilbyder:

niveau

kommunallægen

minutters gang fra S-toget. 

Løn og ansættelsesvilkår
Ydes efter gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn. 
Som socialrådgiver og socialformidler er du ved ansættelsen 
garanteret en grundlønsindplacering på trin 35 (pr. 1.4.2009 
grundlønstrin 37). Ved minimum 10 års erfaring som udan-
net inden for faget, er du garanteret grundlønstrin 40 (pr.
1.4.2009 grundlønstrin 41½). 

Med henblik på rekruttering, giver vi yderligere kr. 2000,- 
brutto pr. md. i løn, såfremt du er uddannet socialrådgi-
ver, socialformidler eller har diplomuddannelse inden for 
beskæftigelsesområdet, og har mindst 3 års aktuel sam-
menhængende erfaring med opfølgning på sygedagpen-
geområdet  umiddelbart op til ansættelsestidspunktet. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vil du høre mere om stillin-
gerne, er du meget velkommen til at kontakte, socialrådgiver 
Lotte Bjørnstad Jacobsen tlf. 47 35 15 43, socialfrådgiver 

tlf. 47 35 15 34.

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes til 

Jobcenter Frederikssund
Lundevej 9 A
3600 Frederikssund

– eller job@jobcenter.frederikssund.dk

og skal være os i hænde senest 15. april 2009 kl 9.00.



Sygedagpenge-
medarbejdere

Opgaven består i sygedagpengeopfølgning, efter Lov om
sygedagpenge – herunder vurdering af og indstilling til

Den rette kandidat til stillingen

Vi kan tilbyde

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest fredag

egedalkommune.dk

AS3 Employment er en pr ivat  rådg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende
har beskæft iget s ig med at  rådg ive og hjælpe mennesker v idere i  job og karr iere.  Vi
gennemfører for løb for a l le grupper af  ledige og har stor succes med vores arbejde.
Vores rådg ivning tager al t id udgangspunkt i den enkelte kandidats si tuat ion.

Vil du være en del af en
organisation med fokus på
faglighed?
Engagerede socialrådgivere søges til AS3 Employment i Kalundborg,
Varde, Hobro og Nordjylland.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af
afvikling af opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere
afdækning af den sygemeldtes muligheder, ressourcer og eget arbejdsmarkeds-
perspektiv
udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceprofiler i tæt samarbejde med den
sygemeldte
afklaring af behov for indsats i forhold til revalidering, fleksjob eller førtidspension
holdundervisning af sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt A-kasse
berettigede ledige

En god start ...
Vi giver dig en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver via certificering i
AS3 Academy. Alle ansatte tilbydes vores interne Transition Coach uddannelse, hvor
du på højt niveau får mulighed for personlig og faglig udvikling i en professionel
og værdibaseret organisation. AS3 Employment er en arbejdsmiljøcertificeret
virksomhed, og konkret betyder det, at trivsel er et opmærksomhedspunkt på vores
arbejdsplads.

Alle ansatte i AS3 Employment tilbydes sundhedsordning.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3employment.dk under
Job. Ansøgninger vurderes løbende, og der afholdes samtaler hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte HR-konsulent Lise-Lotte Berg på
tlf. 82 10 00 00.

Kofoeds Skoles værested Naapiffik på Vesterbro i
København søger engageret socialrådgiver til om-
sorgs-, motivations og netværksarbejde blandt udsatte
grønlændere i København.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling til besættelse snarest mu-
ligt, gode kolleger og et spændende og udfordrende
miljø. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. decem-
ber 2010. Der er søgt om forlængelse af projektet, og
hvis disse midler bevilges, giver det mulighed for, at
ansættelsen forlænges.

Hele stillingsopslaget med oplysninger om løn- og
ansættelsesvilkår kan læses på www.kofoedsskole.dk.

Arbejdssted: København

Kontaktperson:
Afdelingsleder Kurt Olsen, telefon 23 71 17 50.



SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Vikar til Jobcenter Hørsholm
– Sygedagpengeteamet –

Jobcenter Hørsholm søger en sagsbehandler til et 1-årigt 
vikariat, til Jobcenterets Sygedagpenge team.

Arbejdet består bl.a. i opfølgning og afklaring af sygedagpen-
gemodtagere, indstilling til revalidering og fleksjob, samt
afklaring i forhold til førtidspension.

Vi forventer, at du
har en relevant uddannelse (f.eks. socialrådgiver, socialfor-
midler eller kommunom)
kan arbejde systematisk, og har gode administrative kom-
petencer og flair for brug af IT-redskaber
har et godt overblik, også i pressede situationer
både kan arbejde selvstændigt, og som en del af et team
har gode kommunikations- og samarbejdsevner
fokuserer på ressourcer og potentialer
er åben og fordomsfri, og har et positivt livssyn.

Vi lægger vægt på at løse opgaverne på et højt fagligt
niveau, og du vil indgå i et uformelt arbejdsmiljø, hvor der
lægges vægt på sparring og dialog i opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår
Sker efter gældende overenskomst og efter aftale med den
forhandlingsberettigede organisation.

Den ugentlige arbejdstid
Er på 32 timer, med mulighed for en fridag hver 2. fredag.

Yderligere information
Du er meget velkommen til at få yderligere oplysninger ved
at ringe til Jobcenterchef Allan Ludvigsen, telefon 4849 3260
eller sagsbehandler Tine Schultz, telefon 4849 3281.

Ansøgningsfrist
Vi ønsker stillingen besat så hurtigt som muligt. Ansøgnings-
fristen er den 27. marts 2009. Ansættelsessamtaler vil blive
afholdt den 30. og 31. marts 2009.

Ansøgning mærket "Sagsbehandler til sygedagpenge”
sendes til:

Social og Arbejdsmarked Hørsholm Kommune

HØKO · Postboks 406

Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

E-mail: soa-post@horsholm

Socialrådgiver til RABS
Vi søger en socialrådgiver til en 37 timers stilling pr. 1.6.09 
eller hurtigst muligt. Løn efter overenskomst med DS eller 
HK.

RABS er Roskilde Ambulante Behandlingstilbud for Stof-
misbrugere.

RABS varetager behandlingsindsatsen for stofmisbrugere 
i Roskilde Kommune i henhold til Lov om Social Service 
§ 101, dvs. afklarende behandlingsforløb, udfærdigelse af 
handleplaner, visitation til behandlingstilbud og rådgivning 
for pårørende og samarbejdspartnere. Udfærdigelsen af 
handleplanen foregår i tæt samarbejde med borgeren og 
den kommunale sagsbehandler.

Der er ansat fire socialrådgivere i det, vi kalder Brugerkon-
takten. Foruden socialrådgivere er der ansat en psykolog, 
som sammen udgør Brugerkontakten.

Vi søger en socialrådgiver, som:

-
ningsfokuseret

Vi er et lille hus, der arbejder tæt sammen. Vi sætter fokus 
på etik og høj faglighed.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger, der værd-
sætter at kunne grine og have det rart sammen trods en 
hektisk hverdag. At vi sammen kan skabe et godt arbejds-
klima, er en vigtig del af kulturen i huset. 

Du vil modtage ekstern supervision og daglig sparring.

RABS består endvidere af et værested. Vore kolleger fra 
Medicinsk Misbrugsklink Roskilde forestår daglig meta-
donudlevering fra vore lokaler.

Du kan finde yderligere oplysninger om vores tilbud på 
www.roskildekom.dk.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du 
kontakte forstander Christopher Schmitz eller socialrådgi-
ver Katja Sandfeld-Nielsen på tlf. 46 31 71 35.

Ansøgningsfrist er den 20. april 2009. Ansættelsessamta-
ler afholdes d. 24. april 2009. 

Ansøgning bilagt cv og eksamenspapirer sendes til:

christophers@roskilde.dk eller:

RABS
Ringstedgade 10, Baghuset
4000 Roskilde

Mrk. ”Ansøgning Socialrådgiver”

Roskilde
Kommune



Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 23. marts 2009

Sagsbehandler
Sagsbehandler til dynamisk sygedagpengeopfølg-
ningsteam.

Vi ønsker at intensivere vores sygedagpengeopfølgning og
har brug for en kollega med faglighed og engagement.

Vores hverdag byder på afvekslende arbejdsopgaver og
stor målrettethed. Vi kan tilbyde faglig sparring og praksis-
læring og ikke mindst et godt arbejdsfælleskab.

Center for Hjerneskade
søger socialrådgiver
til visitation (25 timer/uge)

Center for Hjerneskade søger hurtigst muligt at udvide vores visita-
tionsafdeling med en socialrådgiver. Visitationen varetages i dag af
neuropsykolog og sekretær.

Visitationen tager sig af sagsforløbet fra den første henvendelse fra
sygehus, læge eller kommune og følger sagen til dørs i forhold til un-
dersøgelsesprocedurer, bevillingsforløb samt optagelse i de forskellige
afdelinger på centret. Opgaverne omfatter også sparring med de kom-
munale sagsbehandlere omkring de lovgivningsmæssige muligheder
for bevilling af centrets forskellige optræningstilbud.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til Socialrådgiverforeningens
overenskomst.

Centret afholder løbende workshopper og interne kursusforløb mhp.
videre- og efteruddannelse. Tilbuddet gælder også centrets egne
medarbejdere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Frank Humle
eller visiterende neuropsykolog Astrid Vosgerau på tlf. 35 32 90 06.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og evt. tidligere ansæt-
telser stiles til direktør, neuropsykolog Frank Humle, Center for Hjerne-
skade, Njalsgade 88, 2300 København S – eller via e-mail til
lise.lambek@cfh.ku.dk.

Ansøgningsfrist d. 26. marts 2009. Ansættelsessamtaler vil finde sted
d. 27. og 30. marts 2009.

Center for Hjerneskade er en selvejende institution beliggende på Københavns
Universitet Amager. Personalet består af 33 psykologer, 8 audiologopæder,
speciallærer, 8 fysioterapeuter, 2 socialrådgivere samt administrativt ansatte
(10). Hertil kommer 10-15 studentermedhjælpere (psykologi og audiologo-
pædi). Center for Hjerneskade tilbyder optræning og arbejdsimplementering
samt tilbud om optræning og rådgivning til børn og unge med erhvervede og
medfødte hjerneskader. Yderligere oplysninger på www.cfh.ku.dk.

3 alkoholbehandlere
Lænke-ambulatorierne i Danmark søger snarest en alkoholbe-
handler til Hillerød Lænke-ambulatorium samt to alkoholbehand-
lere til Hvidovre Lænke-ambulatorium.

Dine hovedopgaver:

Dine faglige kvalifikationer:

pædagogik, socialrådgivning eller sygepleje
-

nelse

Ansættelsesvilkår og ansøgning
Stillingen i Hillerød er på 25-30 timer.

Stillingerne i Hvidovre er på hhv. 37 og 30 timer.

Hvis du kan se mulighederne i at blive alkoholbehandler, skal du
sende ansøgning, CV og evt. anden relevant dokumentation til
os på adm@laenke-ambulatorierne.dk mrk. ”alkoholbehandler”
inden den 6. april 2009. Vi afholder samtaler i ugerne 16+17.

Du kan se hele stillingsopslaget på forsiden af www.laenken.dk
under Aktuelle nyheder.

Alkoholbehandler
Blå Kors Behandlingscenter Bjæverskov søger en Alkoholbe-
handler med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse som
socialrådgiver eller sygeplejerske – med tiltrædelse 1. juni 2009.
Stillingen er på 30 timer ugentligt med mulighed for fuldtidsan-
sættelse på sigt.

For uddybende stillingsopslag se: www.bcbj.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til
centerleder Marc Krabbe-Sørensen, 56 87 30 30.

Ansøgningsfrist 14. april 2009 med morgenposten.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til:
Blå Kors Behandlingscenter Bjæverskov
Att: Marc Krabbe-Sørensen
Krogen 15B
4632 Bjæverskov
E-mail: mks@blaakors.dk



Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 3. april 2009

Leder
Socialfaglig leder til Handicapområdet.

Frederiksberg Kommune søger en daglig leder til Special-
konsulentgruppen.

Specialkonsulentgruppen varetager indsatsen på handicap-
området for de 0-18-årige børn og unge.

Har du lyst til at indgå i Familieafdelingens ledelseteam så
klik ind og læs hele opslaget.

Familiecentret i Ishøj kommune søger barselsvikar fra
1. maj 2009 og forventeligt 1 år frem.
Stillingen er på 28 – 31 timer.

2635 Ishøj.

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen søger teamleder til Fami-

lieafdelingen fra den 1. maj 2009 eller snarest muligt deref-

ter. Vi søger en erfaren socialrådgiver med dokumenterede

lederkompetencer og ledererfaringer.

Du vil få personaleledelsen for 15 socialrådgivere og 3 admi-

nistrative medarbejdere.

Du skal indgå i lederteamet i Børn, Unge og Fritidsforvalt-

ningen (Fritids-, Familie-, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen).

Familieafdelingen består af SSP, familieplejekonsulent, fami-

liekonsulenter, Familiehuset Pusterummet, Kollegiet Vejlby

samt Udby Behandlingshjem.

Du vil får det faglige ansvar for sagsbehandlingen i børne- og

ungesager både i det sociale område og indenfor handicap-

området.

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, Anlægsvej 4, 5592 Ejby

eller til liselotte.skov@middelfart.dk

14. april 2009, kl. 12.00.

Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart

Telefon +45 8888 5500 www.middelfart.dk

Jobkonsulent – Kompetencecenter i Tønder

Er du god til at motivere ledige?
Vi søger en engageret og kreativ kollega til vores ny-
oprettede visitationsteam for kontanthjælpsmodtagere.

Vi lægger stor vægt på, at du er kreativt tænkende, har
en anerkendende tilgang til borgerne, og ser muligheder

ligste, men vi forventer, at du har kendskab til området.

Du er velkommen til at ringe til kompetencecenterchef Lars
Andersen på tlf. 2117 2820 og høre nærmere om stillingen,
eller se en uddybende beskrivelse på www.toender.dk

Send din ansøgning til lea@toender.dk eller Tønder
Kommune, Økonomi og Løn, Kongevej 57, 6270 Tønder
senest den 23. marts 2009. Vi afholder ansættelses-
samtaler den 31. marts. Tiltrædelse den 4. maj 2009.



Job i Vejen Kommune

Læs mere på

www.vejenkom.dk/job

Unik 1. års projektstilling i Socialpsykiatrien

Fuldtidsstilling fra 1. maj eller snarest derefter.

Efter et Fremtidsværksteds forløb med brugere, medarbejdere
og ledelse ønskes der nogle radikale ændringer i Socialpsykia-
triens organisation og opgaveløsning. Vi har derfor udviklet en
ny strategi for vores indsats.

Udover Aktivitetshusets arbejdskontekst som rummer forskel-
lige værkstedstilbud, vil vi opbygge et team bestående af 4
medarbejdere med kompetencer indenfor det psykosociale,
samtale, undervisning og målrettet forløb. Teamet skal have
ansvar for hele delplans implementering og videreudvikling
i aktivitetshuset og samtidig udvikle dele af Aktivitetshusets
rehabilitering og lærings kontekst program.

Vi ønsker, at du har en socialfaglig/socialpsykiatrisk erfaring

at samarbejde tværfagligt med andre aktører.

Hør mere ved forstander Benny Husted eller stedfortræder
Kim S. Hansen, 7538 3907. Se også vores hjemmeside www.
socialpsykiatriskcenter-abs.dk .

Ansøgning, mrk. Projekt, samt bilag på relevant uddannelse
sendes til Socialpsykiatrisk Center ABS Skolegade 7, 6650
Brørup.

Ansøgningsfrist 3. april.

Juridisk sagsbehandler
til Familieretskontoret,
Statsforvaltningen Syddanmark, Afdelingskontoret i Ribe
Vi søger snarest muligt 1 juridisk sagsbehandler (jurist, socialrådgiver eller
lignende relevant uddannelse) til afdelingskontoret i Ribe.

Statsforvaltningens opgaver på afdelingskontoret i Ribe er behandling af
familie- og personretlige sager og sager vedr. EU-opholdsbeviser og tvang i
psykiatrien.

Ansøgningsfrist
Den 25. marts 2009 med morgenposten.

Stillingsbeskrivelse
Vil du vide mere om stillingen, herunder hvilke kvalifikationer der efterspørges,
kan du se det fulde stillingsopslag på www.statsforvaltning.dk under ledige
stillinger.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer om ugen.

Ansættelse vil ske på overenskomstmæssige vilkår i henhold til gældende
overenskomst.

Yderligere information
Du kan læse mere om os og vores arbejdsområder på www.statsforvaltning.dk
og www.familiestyrelsen.dk.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef
Ida Wille på telefonnummer 7256 8221, til fuldmægtig Anne Mikkelsen på
nummer 7256 8231 eller til socialrådgiver Jette Juul på nummer 7256 8239.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse
mv. sendes til Sekretariatet, Statsforvaltningen Syddanmark, Storetorv 10,
6200 Aabenraa.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 14.
Samtalerne afholdes i Ribe.
Alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, opfordres til at søge stillingen.



UNGECENTER EGHØJ

SOCIALRÅDGIVER / -FORMIDLER
Ungecenter Eghøj søger 2 socialrådgivere/-formidlere, der kan indgå i et

team som samler og koordinerer indsatsen; samarbejdet med anbrin-

gende myndighed, den unge og familien.

Ungecenter Eghøj har tilbud indenfor følgende områder:
Akut modtagelse og udredning af unge

Døgntilbud til unge med konfl iktskabende adfærd, misbrug og kri-

minalitet

Døgntilbud til unge med organisk betingede vanskeligheder

Tilbud til unge der bor hjemme eller i egen bolig, herunder efter-

værn

Undervisning og beskæftigelse.

Vi søger to fagligt velfunderede socialrådgivere/-formidlere med erfa-

ring fra myndighedsopgaver på Børn -og Ungeområdet.

Vi tilbyder:
Et udfordrende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder

Samarbejde i team af socialrådgivere

Mulighed for indfl ydelse på eget arbejde og fl eksibel arbejdstid

Et stort fagligt netværk og mange samarbejdspartnere

Supervision og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan indhentes hos forstander Agnete Thomsen

på 8734 3709 eller 2539 5354, faglig leder/psykolog Lena Aksgren tlf.

2064 8864 eller socialrådgiver Inge Egeberg tlf. 2229 6171.

Hele stillingsopslaget kan ses på www.aarhuskommune.dk/job.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: fredag den 27/3 kl. 12.00.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus KommuneSTATSFÆNGSLET MØGELKÆR

Socialrådgiver
En fast stilling som socialrådgiver er ledig til besættelse 1. maj 2009.

Arbejdsopgaverne indebærer bl.a. socialrådgiverfaglig bistand til de
indsatte, motivation i forhold til behandling, vejledning og rådgiv-
ning af andre personalegrupper samt deltagelse i møder m.v. på
fængslets afdelinger.

Arbejdet omfatter såvel akutte problemer ved indsættelsen som
planlægning af afsoningsforløbet, udarbejdelse af handleplaner,
behandling af udgang, prøveløsladelse m.v.

Som socialrådgiver i et fængsel forventes du at have gode samar-
bejdsevner, da der dagligt samarbejdes med mange personalegrup-
per, bl.a. fængselsfunktionærer, sygefagligt personale, skolelærere,
administrativt personale, værkmestre, jurister, præst m.m.

Statsfængslet Møgelkær er beliggende 10 km fra Horsens i Heden-
sted Kommune. Der er ansat 6 socialrådgivere og en behandlings-
konsulent, der fungerer som faglig leder af socialrådgivergruppen.
Der tilbydes kollegial supervision.

Statsfængslet Møgelkær er et åbent fængsel med i alt 176 indsatte,
inkl. en halvåben afdeling med 30 indsatte. Der afsoner både mænd
og kvinder på fængslet. Ud over almindelige fængselsafdelinger er
der en afdeling for alkoholbehandling, ligesom man har en afdeling
til behandling af kvindelige stofmisbrugere samt par.

Interesserede kan rette henvendelse til  behandlingskonsulent Jea-
nette G. Olesen på tlf.nr. 7255 2405 eller til socialrådgiver Susanne
Roed von Qualen på tlf.nr. 7255 2432 eller til en af de øvrige social-
rådgivere på tlf.nr. 7255 2400.

Det ugentlige timetal er på 37 timer. Ansættelse og aflønning sker
iht. overenskomst mellem Dansk Socialrådgiverforening og Finans-
ministeriet. Aflønning sker efter ny løn.

Alle interesserede, som opfylder de faglige krav uanset køn, race,
religion eller etniske tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingerne.
Bemærk, at der kræves ren straffeattest, som kan indhentes af
fængslet efter tilladelse fra ansøger.

Ansøgning bilagt relevant dokumentation sendes til fængselsinspek-
tøren, Statsfængslet Møgelkær, Møgelkærvej 15, 8700 Horsens. An-
søgningen skal være fængslet i hænde senest den 27. marts 2009.

Da indkaldelse til samtale sker telefonisk, anmodes om oplysning af
telefonnummer, hvor ansøgeren kan træffes fredag den 27. marts i
dagtimerne.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 30. marts 2009.



Hedensted Kommune

www.silkeborgkommune.dk

Jobkonsulenter
til Jobkompagniet Silkeborg. Vi udvider. -
Derfor søger vi 2  jobkonsulenter til JobID,
vores virksomhedsrettede tilbud.

Vi forventer, at du:
-

Vi tilbyder

-

Dine hovedopgaver er at
-

-

-

-

-
-



FORSTANDER TIL DANMARKS BEDSTE FORSORGSHJEM

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT

HOLSTEBRO.DK
Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT

På forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro er stillingen som forstander
ledig til besættelse pr. 1. juni 2009. Vi oplever, at Skovvang er i førergrup-
pen blandt landets forsorgshjem, og den plads ønsker vi at fastholde.
Forsorgshjemmet Skovvang er en boform, der drives efter servicelovens §
110, og modtager personer til midlertidige døgnophold.
Boformen, der rummer plads til 60 beboere, er opdelt i mindre boafsnit:
et afsnit til afrusning eller afgiftning, herberg, ungeafdeling, kvinde-
afdeling, botræning m.v. Der kræves ingen visitation til disse pladser.
Personerne, der henvender sig, er hjemløse eller har sociale og/eller
psykiske tilpasningsvanskeligheder, som ofte er kombineret med
misbrugsproblemer.
Til forsorgshjemmet Skovvang er desuden knyttet 2 boafsnit i henhold
til servicelovens § 108 til længerevarende/permanente ophold: et alter-
nativt plejehjem med 6 pladser og et afsnit for psykisk syge misbrugere
med 10 pladser. Der kræves visitation til ophold i disse to afsnit.
Boformen har en samlet normering på ca. 70 fuldtidsstillinger og et
driftsbudget på ca. 30 mio.
Vi lægger specielt vægt på, at du som ansøger har

Dokumenteret uddannelse og erfaring i personaleledelse og personale-
udvikling fra et lignende job
en tydelig og åben ledelsesstil, byggende på dialog og konstruktiv kritik,
og hvor uddelegering er en selvfølge
relevant pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig videre-
og efteruddannelse
erfaring med og forståelse for de personlige og samfundsmæssige
problemstillinger, der er knyttet til social udstødning, misbrug m.v.

Vi forventer desuden, at du som ansøger

har gode samarbejdsevner i forhold til såvel interne som
eksterne samarbejdspartnere

gennem eget engagement kan motivere såvel medarbejdergruppen
som brugere.

Til gengæld kan vi tilbyde
et udfordrende og spændende job på en boform i konstant udvikling/
omstilling
en erfaren og engageret tværfagligt sammensat
personalegruppe
et krævende arbejde med stor kompetence og muligheder
for såvel faglig som personlig udvikling
løn efter overenskomst og kvalifikationer efter principperne for ny løn
med indplacering på løntrin 49.

For nærmere information om boformerne se på hjemmesiden
www.Skovvang.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør
Helle Bro på telefon 9611 3701 eller afdelingschef Christian Bjerre på
telefon 9611 4001.
Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation og referencer sendes
til Holstebro Kommune, HR-Udvikling, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, og
skal være os i hænde senest den 31. marts 2009, kl. 8.00.
Indkaldte ansøgere må forvente at skulle indgå i en personprofil-
analyse i uge 17. Samtalerunden forventes afholdt den 24. april 2009.
I samtalerne vil deltage repræsentanter fra både Holstebro
kommune og forsorgshjemmet Skovvang.

Socialraadgiverjob.dk tilbyder dig en række funktioner, der
hjælper dig til at planlægge din karriere.

Socialraadgiverjob.dk er en del af netværket Profiljob.dk, der
er et samarbejde mellem 14 af Danmarks mest betydningsfulde
faglige organisationer.

Deltagelsen i Profiljob.dk betyder, at du ikke alene modtager
relevante jobannoncer fra socialraadgiverjob.dk, men også fra
de øvrige jobportaler, når du har oprettet din jobagent på
socialraadgiverjob.dk.

Socialraadgiverjob.dk er Dansk Socialrådgiverforenings egen
job-portal, der er tilpasset dig, din situation og dine jobønsker.

Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres person-
lige jobagent på Profiljob.dk netværket.

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER

PARTNER I PROFILJOB.DK



DS:Kontakt



140.000 er afhængige af alkohol


